
 

S  Läs noga igenom instruktionen före installation. Ifall inte dessa instruktioner följs, faller tillverkarens ansvar och 

garantier. 

 

Read carefully these safety instructions before installation. In case of failure to comply with these 
                instructions, the manufacturer’s responsibility and warranty shall be voided. 



 

S Spänning : 220V 50Hz 

  Skyddsklass : IP 34 
  Arbetstemperatur : -20ºC to +50ºC 

 Radio Frekvens : 433.90 MHz 
 Vindhastighet inställning : 10 till 50 km/t. 
 Sol/ljus styrka inställning : 10 til 60 kLUX. 
 Sol och vindsensorn kan automatiskt styras via fjärrkontroll, Cross, Cross Box, Radio GSM motorer och mottagare 
i Cross serien, beroende på sol och vind förhållanden. Primärt ägnad för Persienner, Screen och Markiser. 
Denna sensor kan också aktivera en mottagare på samma sätte som de andra Cross fjärrkontroller gör,  
men i detta tillfälle automatiskt genererad av Cross sol och vind sensor när den upptäcker ändringar i väderförhållanden. 
CROSS Sol och Vind sensor kapacitet : 
- Varje Cross Sol och Vind sensor, kan aktivera ett oändligt antal mottagare. 
- Bara 1 Cross Sol och Vind sensor per motor.  

 

 

 

 

 

 

Supply: 220V 50Hz 
 Protection Index: IP34 
 Working Temperature: de -20º to +50º 
 Radio Frequency: 433.90 MHz 
 Wind Speed Threshold: de 10 to 50 Km/h 
 Threshold Sunlight Intensity: from 10 to 60 kLUX 
 The sun and wind sensor unit can automatically control via radio, CROSS, CROSS BOX, RADIO GSM motors and 
 CROSS series receivers, depending on the sun and wind conditions. Primarily designed for awnings. 
 This sensor can also activate a receiver the same as the other CROSS remote controls do, but in this case, the 
 commands are not sent by humans, as they are automatically generated by the CROSS Sun and Wind sensor 
 when it detects changes in the weather conditions. 
 CROSS Sun and Wind sensor capacity: 
 • Each RADIO CROSS Sun and Wind sensor can trigger an infinite number of receivers. 
 • Only 1 RADIO CROSS Sun and Wind sensor (1 code) can be stored in a motor or receiver. 

 



  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S  A. Vindhastighets inställning: från 10 till 50 Km/t. 

 B. Sol / ljusstyrke inställning: från 10 till 60 kLUX. 
 C. UPP knapp. Kör in aktiverat Solskydd direkt. 
 D. P2 programmeringsknapp. 
 E. Lysdiod, denna blinkar när signal ges från sol och  
Vindsensor till en motor, dvs ström finnes.  

 

 

 

 

 

A. Wind speed threshold setting: from 10 to 50 Km/h. 
 B. Threshold sunlight intensity setting: from 10 to 60 
 k.LUX. 
 C. UP button. By pressing this button the awning that is 
 programmed with the central is closed. 
 D. P2 button. Button used for programming the sensor. 
 E. Light. It flashes when it receives power and sends a 
signal to the motor. 

 



  

S  Manuell : Vind sensor sänder upp signal till motorn strax efter det  inställda vindvärdet är överskridet.   

  Sol sensorn är inte aktiverad, så fjärrkontrollen måste användas för att ändra solskyddet. 

 

  Automatik : Sol och vindsensorn sänder en signal til solskyddet, när inställt max och minimum ljusvärde är uppnått. 

 Vind sensorn sänder en upp signal till motorn strax det inställda vindvärdet är överskridet. 

 

Manual Mode: The sensor sends the closing order once the set speed of the wind has been exceeded, having to 
 extend it manually from the remote control. 
 Automatic Mode: The control will send the opening order once the sun intensity exceeds the brightness 
 threshold and will send the closing order when the wind exceeds the set speed or the intensity of the sun is 
 lower. 
. 

 

 

S Programmering av Sol och Vindsensor, gentemot redan ihop parad motor och fjärrkontroll: 

1. Tryck "P2 – P2" på redan programmerad fjärrkontroll (dvs två gånger på P2) 

2. Tryck "P2" på Sol och Vindsensor ( D ) 

3. Motor svarar med en kort upp och ner rörelse. 

 

With the engine previously programmed : 
1. Press the"P2" button 2 times on the programmed remote control. 
2. Press 1 times the "P2" button on the sun / wind central . 
3. The motor will make a movement up and down , this indicate that it has been memorized. 

 



  

 

S Aktivering via fjärrkontroll: 

Manuell : Tryck "Stopp" och "Ned" knappen samtidigt, motorn svarar med en kort upp och ned rörelse. 

 Automatik : Tryck "Stopp" och "Upp" knappen samtidigt, motorn svarar med 3 korta upp och ned  

 rörelser. 

- Med 15 kanalers fjärrkontroll, visar denna automatiskt en solsymbol högst upp till vänster på 

displayen. 

- På en Sol och Vind sensorer som styrr flera motorer, är det möjligt individuellt aktivera manuell / 

automatik från 15 kanals fjärrkontroll. 

-  

- På kanal 0, på 15 kanals fjärrkontroll, kan man ändra mellan manuell / automatik läge på alla 

motorer. 
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